
 

Основно училище "Стефан Караджа" гр. Варна, район Приморски ул. "Братя Бъктон" № 11, 
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ЗАПОВЕД 

 

№ РД-09-1425/01.09..2021г. 

 

 

 

 На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, 

във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 и 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, в изпълнение на Насоките за работа на системата на училищното 

образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 и , Решение № 

547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. за удължаване срока на обявената с 

Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична 

обстановка, и във връзка с заповед РД-01-743/31.08.2021 на министъра на 

здравеопазването.  

  

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки  считано от 1.09.2021 г. до 

30.11.2021 г.:  

1.Не се допускат  до работните места на персонала и учениците, както и  външни лица 

на територията на училището  на лица с прояви на остри респираторни болести 

(повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение 

или загуба на вкуса  и други);   

 2. Домакинът на училището г-жа Татяна Дачева  организира провеждането на 

противоепидемични мерки в работните помещения, класни стаи и всички помещения на 

територията на училището , както следва:  

а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение №1;  

б) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в  

Приложение № 2 и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;  



в) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-

малко от 1,5 м. на открито и на закрито, а при невъзможност – носене на защитна маска 

за лице;  

г) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата 

на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, ръкавици и 

др.).  

3. Работният ден  на учителите  включва провеждане на учебни часовете, а всички 

останали дейности / участие в пед. съвет, самоподготовка и др. дейности/ да се провежда 

в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние). 

4. Почивките на непедагогическия персонал се провеждат по график определен в 

правилника за вътрешния трудов ред. 

5. Всички служители в ОУ „ Стефан Караджа“ да  ограничат несъществени контакти на 

работните си места.   

6. При влизане в сградата на училището всички лица използват дезинфектант за ръце 

поставен на видно място на  входа на училището;  

7. Охраната на входа  следи за  броя на влизащите лица / външни лица /, като не допуска 

повече от един посетител при даден служител  и носенето на защитни маски за лице;  

8.  По възможност за предоставянето на административни и други услуги на граждани се  

използват средствата на информационните и комуникационните технологии, а именно 

ел. поща school@stefankaradja.com   

9.Всички лица, когато се намират на територията на училището  са длъжни да имат 

поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която се 

използва съгласно препоръките в приложение № 3.   

10. Всички лица, когато се намират в двора на училището , и  има струпване на хора и 

невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена 

защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която се използва 

съгласно препоръките в приложение № 3.   

Изключение от задължението по т. 9 и 10 се допуска за:  

а) спортуващите на открито за времето на физическата дейност;  

б) участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и 

семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа 

дистанция от 1,5 м. от останалите участници;  

в) децата до 6 годишна възраст.    

 

Настоящата заповед се спазва и прилага с дадените насоки на МОН 

Заповедта влиза в сила от 1.09.2021 г.  



 Настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица по електронен път, 

за сведение и изпълнение. 

Заповедта да се публикува на интернет страницата на училището. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Огнян Пейчев ЗДАСД 

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет 

страницата пред съответния административен съд по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс.  

 

  

Директор: Х 

Ирена Динева Митева  

 

 

 

 


